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 ة:صاللخا
تغيرر حجرم السركان وتروزيعهم برين المنراطق وا قراليم المختلفرة خاصرة اري الردو  التري أخر   أسباب الهجرة من أهم  تبرتع

و . ة وال قاايررةتررر ر الهجرررة ارري خصرران  السرركان الديمغراايررة واالقتصررادية واالجتماعيرربأسررباب التنميررة الصررناعية. كرر لك 
الهجرة الخارجيرة أوال   رم الهجررة برأن نمرو المردن اري هر د الردو  مررتب   العربري حير  للهجرة أهمية خاصة اي دو  الخلري 

 الداخلية أك ر من ارتباطه بالنمو الطبيعي لسكان المدن ا صليين.
 ا دراسربعر  ال المختلفرة حير  أوترح  العربية السرعودية رة دورا  هاما  اي توزيع السكان بين مناطق المملكةالهج تلعب

من سكان المملكة يقيمون اري منراطق ريرر التري ولردوا بهرا وبالترالي يمكرن أن يصرنفوا كمهراجرين  لر   %5.21أن حوالي 
إلدارية اي معدال  النمو السكاني حير  أوترح  دراسرة ونت  عن  لك تباين واتح بين مناطق المملكة ا. تلك المناطق

أجراها قسم الجغراايا بجامعة الملك سعود عن التوزيرع الجغرااري لسركان المملكرة العربيرة السرعودية ومعردال  نمروهم خرال  
 %6 اّل أنره وصرإ  لر  أك رر مرن  % 123هرر أن معرد  النمرو السرنوس للسركان خرال  هر د الفتررة كران 5159-5931الفترة 

اي مناطق الشرقية والريا  وكان أك ر من المعد  العام أيتا  اي مناطق مكرة المكرمرة والجروت وتبروك ولكنره كران أقرإ 
هنالك تباينرا  كبيررا  برين منراطق المملكرة المختلفرة اري  .من المعد  العام اي مناطق الباحة وعسير وحانإ والحدود الشمالية

بينمرا تعتبرر أك رر المنراطق جر با  للسركان الشرقية و مكرة المكرمرة  الريا  ون حي  تعتبر كإ ممعدال  الهجرة الصااية 
 الباحة و جازان و حانإ أك ر المناطق اقدانا  للسكان بسبب الهجرة المغادرة منها  ل  المناطق ا خرى.

ة وعلر  مسرتوى المنطقرة هرم الر س تلعبره الهجررة اري التوزيرع الجغرااري للسركان برين المنراطق اإلداريرمنسبة للردور الكبيرر وال
العمليررا  السرركانية و ا  سررملرر لك مررن تررأ ير علرر  ال و مررا ارري المملكررة العربيررة السررعوديةالريررو و الحتررر الواحرردة بررين 

ساعد القانمين ت اهنالك حاجة ماسة  ل  دراسة الهجرة وأسبابها وأبعادها وخصانصها واتجاهاتها بهدت تواير بيانا  دقيقة
. عليره التخطري  السرليم و ة عامة والتنمية االجتماعية بصورة خاصة عل  اتخا  القررارا  المناسربةعل  أمر التنمية بصور 

 .السعودية بالمملكة العربية الداخلية بين المناطق االداريةتهدت ه د الدراسة  ل  تحليإ ظاهرة الهجرة 
 

 

Abstract: 

Migration is considered one of the important causes of changes in population size and 

geographical distribution in countries that are witnessing industrial development. Migration 
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also influences the demographic, socioeconomic and cultural characteristics of the 

population. Changes in age composition, sex composition, economic and occupational 

composition are partially attributed to migration.  

Migration has special importance in the Gulf countries where the urban growth in these 

countries is related primarily to external migration and secondly to internal migration and 

to a lesser extent to natural population growth. In Saudi Arabia, migration plays an 

important role in the distribution of the population among the different administrative 

regions. A study conducted by the General Statistics Department in 1999 revealed that 

12.5% of the Saudi population resides in regions other than those in which they were born 

and consequently they can be considered as migrants. The high rate of geographic mobility 

has resulted in great variation in the population growth rate in the different regions as 

documented by a study conducted by the department of geography in King Saud 

University. According to this study, the overall annual population growth rate in Saudi 

Arabia is 4.9%, but it reached more than 6% in the Riyadh and the Eastern regions and less 

than 4.9% in Asser, Al Bahaa, Hail and the Northern Boarders regions. Also, several 

studies showed that there is great variation between the different regions in the rate of net 

migration Riyadh, Eastern region, and Makah Al Mukaramah, are considered the most 

attractive (receiving) regions for migrants and Al Bahah, Gazan and Hail regionsare 

considered the most pushing regions.  

It is clear that migration plays an important role in the population distribution between the 

different administrative regions of Saudi Arabia and between rural and urban areas in the 

same region. Based on the fact that migration is a selective process, this would be expected 

to affect the population characteristics and processes. Thus, conducting a comprehensive 

and detailed study to determine the magnitude, causes and consequences of migration, so as 

to help those who are concerned with development in general and social development in 

particular to take appropriate decisions on scientific ground, becomes one of the research 

priorities in Saudi Arabia. This study is intended to examine migration between the 

different administrative regions in Saudi Arabia. 

.  
 

  :مقدمة
وتروزيعهم برين المنراطق وا قراليم المختلفرة  ي من حي  حجمهرمتغير السكانال تعد الهجرة من أهم مصادر

خاصررة ارري الرردو  التررري أخرر   بأسررباب التنميرررة الصررناعية. كرر لك تررر ر الهجررررة ارري خصرران  السررركان 
عمررس والنرروعي والتركيررب الديمغراايرة واالقتصررادية واالجتماعيرة وال قاايررة حير  يعررد التغيررر اري التركيررب ال
. و علر  المسرتوى الفرردس االقتصادس والتعليمي من النتان  الهامة والمباشرة للهجرة من أس  قليم أو  ليره

)أبررو  اررالهجرة تررر ر علرر   قااررة المهرراجر و روابطرره االجتماعيررة و مسررتوى معيشررته و دورد ارري المجتمررع
ارررري دو  الخلرررري  حيرررر  أوتررررح  بعرررر  وللهجرررررة أهميررررة خاصررررة  (.009.؛ الخريررررو   5396عيانررررة  

الدراسا  أن نمو المدن اي ه د الدو  مرتب  بعالقة طردية مع الهجرة الخارجية أوال   رم الهجررة الداخليرة 
 (.5393أك ر من ارتباطه بالنمو الطبيعي لسكان المدن ا صليين )القطب  

 شرار المختلفرة حير  أبيرة السرعودية العر  توزيع السكان بين مناطق المملكرة هما  ايمتلعب الهجرة دورا   
التري ولردوا بهرا  تلرك من سكان المملكة يقيمون اي مناطق ريرر %5.21أن حوالي ال  ا  الدراسبع  

لتقرردير  و االقامررة المرريالد كررانوبالتررالي يمكررن أن يصررنفوا كمهرراجرين  لرر  تلررك المنرراطق حسررب طريقررة م



 . 

 ا  واترح ا  ونرت  عرن  لرك تباينر (.5333امرة  مصرلحة اإلحصراتا  الع  5396ة  نرحجم الهجرة )أبرو عيا
المرردن والمراكررز الحترررية  ونمررممررا أدى الرر   بررين منرراطق المملكررة اإلداريررة ارري معرردال  النمررو السرركاني

 هرر( 5159الخريرو )  دراسرة أجراهرا بانرأ . و اري هر ا االطرارالكبيرة عل  حساب القرى والمردن الصرغيرة
هر أن 5159-5931عربية السعودية ومعدال  نموهم خال  الفترة عن التوزيع الجغرااي لسكان المملكة ال

اري  %6 اّل أنره وصرإ  لر  أك رر مرن  % 123خال  ه د الفترة كان  المملكة معد  النمو السنوس لسكان
منراطق الشررقية والريرا  وكران أك رر مرن المعرد  العرام أيترا  اري منراطق مكرة المكرمرة والجروت وتبرروك 

 العام اي مناطق الباحة وعسير وحانإ والحدود الشمالية. ولكنه كان أقإ من المعد 
جتماعيررة االنترران  ال ررار و هميررة اآمررن أ  الداخليررة الهجرررة تررأتي أهميررة دراسررة أبعرراد وخصرران  واتجاهررا 

 هرر د اآ ررارو  .المجتمررع المرسررإ و المسررتقبإالترري تحررد  ارري كررإ مررن  سررلبيةاليجابيررة و اإلقتصررادية االو 
مرن اتررة تهرا طبيع و تتغيرر تختلروربمرا  نفسره اري المجتمرعك لك  تمع آخر ومن مجتمع  ل  مجتختلو 

لفتررررة أخررررى بنرررات  علررر  المرحلرررة والظرررروت االقتصرررادية واالجتماعيرررة السررراندة اررري المجتمرررع. افررري بعررر  
سرد المرسرإ و المسرتقبإ حير  ت المجتمعا  قد ينجم عن الهجرة توازن لقروى العمرإ اري كرإ مرن المجتمرع

مررع المسررتقبإ مررن انررا  مهنيرة معينررة قررد تكررون زانرردة عرن حاجررة المجتمررع المرسررإ. وارري احتياجرا  المجت
المقابإ أيتا  قرد تترترب علر  الهجررة نتران  سرلبية اري المجتمرع المسرتقبإ م رإ زيرادة الترغ  علر  البينرة 

ة  وسررررانإ النقررررإ( وعرررردم ترررروار اررررر  العمررررإ الكاايررررة يالصررررحالخرررردما  والخرررردما  )اإلسرررركان  التعلرررريم  
اجرين خاصررة   ا لررم تكرن لررديهم الخبرررة والتأهيرإ الرر س يتطلبرره سروئ العمررإ ارري البينرة الجديرردة. وارري للمهر

المجتمعرررا  المرسرررلة أيترررا  قرررد تظهرررر بعررر  اآ رررار السرررلبية للهجررررة م رررإ نقررر  القررروة العاملرررة واخرررتال  
 .للهجرة التعليمي و التركيب العمرس والنوعي بسبب ظاهرة االنتقات العمرس والنوعي

و التوزيع الجغرااري للسركان برين المنراطق اإلداريرة  ونسبة للدور الكبير والهام ال س تلعبه الهجرة اي  اهل
العمليرررا  السررركانية م رررإ التركيرررب النررروعي والعمررررس و االقتصرررادس و ا  سرررملررر لك مرررن ترررأ ير علررر  ال مرررا

حجررم و دراسررة  هنالررك حاجررة ماسررة  لرر   صرربحأ  ومعرردال  الخصرروبة والنمررو السرركان  الطبيعرري والكلرري
سررراعد ت بهررردت ترررواير بيانرررا  دقيقرررةبرررين منررراطق المملكرررة العربيرررة السرررعودية المختلفرررة الهجررررة اتجاهرررا  

 اتخا  القررارا  المناسربة القانمين عل  أمر التنمية بصورة عامة والتنمية االجتماعية بصورة خاصة عل 
 .الحاتر والمستقبإ نمية ايالتخطي  السليم للت و

 :أهداف الدراسة
بالمملكرررة العربيرررة  برررين المنررراطق االداريرررة حجرررم الهجررررة الداخليرررة يردقرررت تهررردت هررر د الدراسرررة  لررر 

 :قدير لك من خال  تو و معراة اتجاهاتها  السعودية
 .االدارية المختلفة مناطقل] أ [ معد  الهجرة الواادة ل

      .  االدارية المختلفة مناطقال ]ب[ معد  الهجرة المغادرة من
       .  االدارية المختلفة مناطقاي ال   الهجرة الصااية]ج[ معد
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      .  االدارية مناطقاي ال]د [ معد  الهجرة الكلية 
 النظري و الدراسات السابقة اإلطار 

أو  من مجتمع أو جماعة ارد أو تغير دانم أو شبه دانم اي مكان اقامة انتقا  عملية تعرت الهجرة بأنها
)تعررت  ى آخرر منطقرة  أو  ل  مجتمع )تعرت بمنطقة أو مجتمع المنشأ( ايها قامةاإلمنطقة اعتادوا عل  

كان  كإ مرن منطقتري المنشرأ و    ا(. 009.؛ الخريو   .533)القصير   بمنطقة أو مجتمع المقصد(
كانرر  منطقترري المنشررأ و    ااتعرررت الهجرررة بررالهجرة الداخليررة. أمررا داخررإ حرردود الدولررة الواحرردة  المقصررد
عديررردة مرررن  أنررروا و للهجررررة الداخليرررة  مختلفترررين اتعررررت الهجررررة برررالهجرة الخارجيرررة. اررري دولترررينالمقصرررد 
  لرر الهجرررة مررن مزرعررة و الهجرررة نحررو المنرراطق الزراعيررة  و الحتررر    لرر : الهجرررة مررن الريررو أبرزهررا
سرمية و الهجررة المو و   داريرة منطقرة   لر   داريرةالهجررة مرن منطقرة و  لريرو   الامن الريو  أومزرعة 
؛ 5390 الجررروهرى لريرررو لمرررن سررربق لهرررم الهجررررة منررره )الخريجررر  و   الررراالعرررودة  هررريو  عانررردةالهجررررة ال
التالية:  ا شكا ( ايرى أن الهجرة الداخلية تتخ  5390(. أما سعد ).533 القصير  ؛5390الجرجور  

المنرراطق الحدي ررة و  لرر  حركررة الرحررإ  الهجرررة القانمررة علرر  عقررود العمررإ  الهجرررة مررن المنرراطق التقليديررة 
( أن للهجررة الداخليرة تيرارين رنيسريين 5339يرى عطوى ) آخرتقسيم  ايالهجرة المرقتة و الموسمية. و 

 نحو المدن. من الريو هما: الهجرة الداخلية نحو المناطق الزراعية و الهجرة الداخلية
هرا اري شركإ نظريرا  وقروانين هنالك أك رر مرن  طرار نظررس لتفسرير ظراهرة الهجررة مرن خرال   برراز دوااع

م( والمتم لررة ايمررررا أسررماد 5993ارري أواخررر القرررن التاسررع عشررر ) Ravensteinعامررة. تعتبررر مسرراهمة 
مررن أبرررز وأهرم المحاوال  إليجاد  طار نظررس لتفسرير ظراهرة  (Laws of Migration)بقوانين الهجرة 

 Ravensteinو تتم إ ٌقوانين   . (Schwarzweller and  Mullan, 1998) الهجرة كعملية سكانية
 :اي (991-999: 009.) الخريوكما أبرزها 

ال تهاجر الغالبية العظمر  مرن المهراجرين اال مسرااا  قصريرة. و اري هر د المالحظرة  .5
مررا يشررير الرر  وجررود عالقررة عكسررية بررين حجررم الهجرررة مررن جهررة و المسررااة مررن جهررة 

 أخرى.
و يطلررق علرر  هرر د عة الكبرررى علرر  خطرروا . تررتم الهجرررة الرر  مراكررز التجررارة و الصررنا ..

. و يقصررد برر لك أن يقرروم (Stepwise migration) الظرراهرة الهجرررة بررالخطوا   
الشررخ  باالنتقررا  مررن قريررة صررغيرة الرري مدينررة صررغيرة أو مدينررة متوسررطة تكررون ارري 
الغالررب علرر  مقربررة مررن القريررة  ررم يقرروم بعررد مترري بعرر  الوقرر  بررالهجرة الرر  احرردى 

 .المدن الكبرى 

النسات يسريطرن عردديا  اري الهجررا  قصريرة المسرااة  أس أنهرن أك رر مريال  للهجررة مرن  .9
 الرجا .

 لدوااع االقتصادية هي أهم دوااع الهجرة.ا .1

يتجرره المهرراجرون لمسررااا  طويلررة الرري مراكررز التجررارة و الصررناعة الكبرررى  بمعنرر  أن  .1
و انمرررا يرررة صرررغيرة المهررراجرين مسرررااا  طويلرررة ال يمكرررن أن يتجهررروا الررر  مراكرررز عمران

 ي هبون ال  مراكز كبيرة و معرواة تتواار بها ار  العمإ.

 سكان المدن أقإ ميال  للهجرة من سكان المناطق الريفية. .6
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   كلما ارتفع مستوى التصنيع أو الصناعة ازداد  التحركا  السكانية.  .9
ن جانرب المهراجرين أن الهجررة تكرون نتيجرة لقررار منطقري وعقالنري مر Ravensteinيررى و بشكإ عرام 

يهرردت  لرر  تحسررين أحرروالهم االقتصررادية ونررابع مررن معررراتهم التامررة بالخيررارا  المتاحررة لهررم ومررزي  مررن 
و تتم ررررإ أهررررم عوامررررإ الطرررررد ارررري  عوامررررإ الطرررررد والجرررر ب ارررري كررررإ مررررن المنطقررررة المرسررررلة والمسررررتقبلة.

(Bouge, 1969    5331؛ العمودس:) 
خفررررا  قيمتهررررا او انخفررررا  الطلررررب علرررر  السررررلع و أو انترررردهور المرررروارد المحليررررة نترررروب أو  .5

 .مصدر الدخإ الرنيسي اي المجتمع انتاجها النشاط االقتصادس و م إيالخدما  التي 
 طالة بسبب ركود اقتصادس أو تغير تكنولوجي بال ..

بسبب االختالاا  العرقية أو الدينية أو  (Discrimination)التمييز تد انة اجتماعية معينة  .9
 السياسية

 و عدم الرتا عن قيمه و  قااته (Alienation) عن المجتمع رتراباال .1

 درة ار  الحراك االجتماعينلة أو ق .1

 و نزوحا  جماعيا   الكوار  الطبيعية م إ الجفات و الفيتانا  و التي عادة ما تسبب هجرة   .6

 أما أهم عوامإ الج ب اتتم إ اي:
 و متاح اي مكان المنشأوجود ار  عمإ أو دخإ اي مكان المقصد أاتإ مما ه .5
 وجود ار  تعليمية أو تدريبية أاتإ للمهاجر او أحد ااراد أسرته اي مكان المقصد. .
 تلو  البينة . وجود عوامإ بينية مفتلة م إ الطقس المعتد  و عدم9
. وجود مستوى معيشة )اسكان  مرااق و خدما  عامرة  الر. ...( اري منطقرة المقصرد أاترإ مرن 1

 .منطفة المنشأ
والتي ترجع معدال  الهجررة المرتفعرة لوجرود  م5366اي عام  (Evertt Lee)تعتبر مساهمة  اري  لي  

تبرراين بررين المنطقررة المرسررلة والمسررتقبلة للهجرررة مررن حيرر  المرروارد ولعرردم وجررود موانررع أو عقبررا  لحركررة 
للهجرررررررة السرررررركان بررررررين المنطقتررررررين وللتقرررررردم والتطررررررور التقنرررررري  تررررررااة هامررررررة لنظريررررررة الطرررررررد والجرررررر ب 

(Schwarzweller and Mullan, 1998).  ك لك أتراتLee   أن احتمراال  رجرو  المهراجرين  لر
تقرإ كلمرا كانر  الهجررة بسربب العوامرإ الطراردة أك رر ممرا هري  و درجرة انتقانيرة الهجررة موطنهم ا صرلي

 بسبب العوامإ الجا بة.
لهجررررة المتعلقرررة بالجوانرررب النظريرررة خرررال  النصرررو ال ررراني مرررن القررررن العشررررين ازداد االهتمرررام ببحرررو  ا

نمررا ج تطبيقيررة إليترراح وتحليررإ دور الهجرررة ارري الحررد مررن أو تفرراقم المشرراكإ  خاصررة بتطررويروبصررفة 
االجتماعيررة وزعزعررة ا وتررا  السرراندة واكعررادة تشرركيإ العالقررا  االجتماعيررة. وارري هرر ا اإلطررار عتررد  

همية العوامإ والدوااع االقتصادية اي اتخا  الك ير من الدراسا  نظرية "الطرد والج ب" حي  أوتح  أ 
قرار الهجرة وال س يعتبر استجابة لعدم التوازن اي توزيع الموارد الطبيعية والمالية بين المناطق المختلفرة 
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ا مرررر الررر س عرررادة مرررا يرررنعكس اررري شررركإ تفررراو  وتبررراين واترررح وكبيرررر اررري ا جرررور ومسرررتويا  الررردخإ 
(Harris and Todaro, 1970; Wood, 1981; Guest, 1989) عليره ار ن تعظريم الردخإ يعتبرر .

هررررو الرررردااع ا ساسرررري للهجرررررة وبالتررررالي يمكررررن حسرررراب صررررااي العانررررد االقتصررررادس المتوقررررع مررررن الهجرررررة 
 واستخدامه للتنبر باحتماال  الهجرة.

ا  ارري الجانررب اآخررر يرررى بعرر  البرراح ين أن تعظرريم المنفعررة االقتصررادية لياررراد وحرردد لرريس كاايررا  التخرر 
نمرا يكرون مقرونرا  بتحرو  وتفاعرإ الرنظم والمرسسرا  االقتصرادية واالجتماعيرة ا مرر الر س  قرار الهجررة واك

اررر ن العوامرررإ والررردوااع   ا. لررر(Massey, 1990)يلعرررب دورا  هامرررا  اررري الحرررراك الجغرااررري للقررروة العاملرررة 
  ا  أنمرراط واتجاهررا  الهجرررةالفرديررة تتفاعررإ وتتررداخإ مررع عوامررإ البنيررة االقتصررادية واالجتماعيررة لتحرردد 

يتخ  ا اراد قرار الهجرة لتعظيم العاند منها آخ ين اي االعتبار الواقع االقتصادس واالجتماعي لكرإ مرن 
منطقتهم ا صلية والمنطقة التي يريدون الهجررة  ليهرا والر س يحردد ارر  العمرإ ومسرتوى الردخإ المتوقرع 

(Massey, 1990; Guest, 1989; Goldscheider, 1992) 
مرررن المررردن الكبيررررة  لررر  المررردن  (Turnaround Migration)يعتبرررر ظهرررور الهجررررة المعاكسرررة      

المتوسطة والصغيرة اي الواليا  المتحدة ا مريكية خال  عقدس السبعينا  والتسرعينا  تأكيردا  وتعتريدا  
ة اإلنتاجيرررة وا دوار لنظريرررة الطررررد والجررر ب وأن اتجاهرررا  الهجررررة الداخليرررة تعكرررس التحررروال  اررري العمليررر

االقتصررادية للمنرراطق المختلفررة علرر  مسررتوى القطررر الواحررد حيرر  أوتررح  الدراسررا  أن المرردن الصررغيرة 
الجا بة للهجرة المعاكسة هي تلك التي وجه  بصرورة ناجحرة اقتصرادها لتنميرة كرإ مرن قطرا  الخردما  

 Fuguitt and)العديد من ار  العمإ و التكنولوجيا المتقدمة وا نشطة الترايهية والتي خلق  بدورها 

Beale, 1996; Frey, 1990; Frey and Johnson, 1998; Frey and Liaw, 1998).  كر لك
لعب  عوامإ الطررد اري المردن الكبيررة و المتم لرة اري التلرو  البينري وارتفرا  معردال  الجريمرة دورا  هامرا  

ة التري شررهد  انتعاشررا  اقتصراديا   تررااة  لرر  اري ظهررور الهجررة المعاكسررة  لرر  المردن الصررغيرة والمتوسررط
  تميزها ببينة نقية ومعدال  جريمة منخفتة.

 المملكة العربية السعودية:في الهجرة الداخلية 
حير  تشرير الدراسرا   لر  أن نسربة سركان المردن كانر   رتفعرةمحترر يتميز المجتمع السرعودس بنسربة ت

   5391 ا عررروام اررري %99و  %99   %90   %19  لررر (  رررم ارتفعررر  % 59.9) 5390عرررام  اررري
( . كرر لك 5339؛ المطرررى    5391؛ شررتا  5396)الحمرراد    التررواليعلرر   5339و  5393   5391

 %5.21أن  بعرر  الدراسررا  هجرررة داخليررة مرتفعررة حيرر  أوتررح  السررعودس بمعرردال يتميررز المجتمررع 
مررن السرركان اختلررو مكرران  %23.مررن السرركان السررعوديين يقيمررون ارري منرراطق ريررر الترري ولرردوا بهررا وأن 

 قامتهم الحالي عن مكان  قامتهم قبإ سنة. تعتبرر الهجررة مرن المردن الصرغيرة والقررى للمردن الكبيررة هري 
؛ السركران  5393؛ القطرب  5339)عيسر    النم  واالتجاد الساند للهجرة اي المملكة العربيرة السرعودية

 .(5333  مصلحة اإلحصاتا  العامة ؛  5336
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 المملكة العربية السعودية:في لهجرة الداخلية أسباب ا
 اي االتي: أهم أسباب الهجرة الداخلية اي المملكة العربية السعودية تتم إ
. تشررير نتيجررة لتركررز النهتررة الصررناعية ارري المرردن الكبيرررة و ارتفررا  الرردخإ ترروار اررر  العمررإ .أ

يرادة الردخإ هري ز العمرإ و  العديد من الدراسا  ان العوامإ االقتصادية المتم لة اري البحر  عرن
و اري هر ا االطرار أشرار   الحترية اي المملكة العربية السرعودية. –اهم أسباب الهجرة الريفية 

ة صامطة بمنطقرة جرازان أن ندي( عن الهجرة الريفية الي م.00.العريشي ) الدراسة التي اجراها
 كرر  كر لك ة الردخإ.من المهاجرين كان دااعهرم للهجررة هرو البحر  عرن العمرإ و زيراد %..16

عررن التكيررو االقتصررادس  م5339 ارري عررام الدراسررة الترري اجراهررا ال مررالي ( أن.00.العريشرري )
منهم كانو يعملرون بالزراعرة و الرعري  %90أن  أوتح  للمهاجرين الريفيين اي مدينة الطانو

مرنهم يعملررون ارري وظرانو حكوميررة و أشرار جمرريعهم الرري  %66.9بعرد الهجرررة أصربح حرروالي  و
أوترح  دراسرة حدي رة أجرتهرا الهينرة العليرا أيترا   ن أوتاعهم المعيشرية تحسرن  بعرد الهجررة.أ

من المهاجرين  ل  مدينرة الريرا  خرال  الخمسرة  %99 نأهر(  ..51الريا  ) مدينة لتطوير
 .عشر سنة ا خيرة كان دااعهم البح  عن العمإ

تشررير  .نإ الترايرره والحيرراة العصرررية( و وسرراالرر.ترروار الخرردما  االجتماعيررة )الصررحة  التعلرريم..  .ب
العربيررررة  الحترررررية ارررري المملكررررة –معظررررم الدراسررررا  الترررري أجريرررر  عررررن أسررررباب الهجرررررة الريفيررررة 

بعرد البحر  عرن  تي اري المرتبرة ال انيرةأيرة يرعالي أن الحصو  علي الخردما  االجتما السعودية
الحصررررو  ( أن .00.أوتررررح العريشرررري )و ارررري هرررر ا الخصررررو   . العمررررإ و الرررردخإ ا اتررررإ

و السبب ال اني للهجرة الريفية الي هالتعليم و الخدما  الصحية و خدما  الكهربات و المات على
  .المستجوبينمن  %93.1  لك  حي   كرمدينة صامطة بمنطقة جازان 

 المملكة العربية السعودية:في آثار الهجرة 
يا لتطوير الريا  أن أك ر المناطق أوتح  الدراسا  التي أجراها مركز أبحا  الجريمة و الهينة العل 

  و المنطقة الشررقية بينمرا تعرد منراطق جرازان  مكة المكرمةو الجا بة للمهاجرين هي مناطق الريا    
و الجرروت أهررم المنرراطق الطرراردة للسرركان   و حانررإ  و الباحررة  و عسررير  و القصرريم  و المدينررة المنررورة

 نفسرها هر(. ك لك أوتح  الدراسا ..51الريا    مدينة هر  الهينة العليا لتطوير 5151)السرياني   
أن السما  الديمغراايرة للمهراجرين السرعوديين تختلرو عرن السرما  الديمغراايرة للمجتمرع السرعودس حير  

المجتمررع  ارريتقررإ ا ميررة بررين المهرراجرين و تررزداد نسرربة الرر كور ا مررر الرر س يركررد انتقانيررة ظرراهرة الهجرررة 
ي معظررم المجتمعررا . كرر لك تتميررز ا سررر المهرراجرة بصررغر الحجررم و ترردن   السررعودس كمررا هررو الحررا  ارر

 مستوى الدخإ مقارنة با سر رير المهاجرة. 
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  :منه  البح  
م بيانرررا  اسرررتخدترررم ابرررين المنررراطق االداريررة بالمملكرررة العربيرررة السررعودية  لدراسررة وتحليرررإ الهجررررة الداخليررة

م حير  أسرتخدم  طريقرة محرإ 5333  العامرة عرام الر س أجرتره مصرلحة االحصراتا البح  الديمغرااي
المنراطق المختلفرة و  لرك  معردال  تيرارا  الهجررة و حركرة السركان برينالميالد و االقامة الحاليرة لتقردير 

 التالية: (.  .قياس التداق الحركي للسكان بين المناطق )الشلقااي  د واقا  لمعادلة
 100  Х  Міј=       іјR 

                                                                    
                    Pі                                                                                            

 حي  أن:
Rіј ( السكاني من المنطقة )الهجرة( معد  التداق =ј  )  ل  المنطقة і ) ) 
Міј  المنطقة  ايال ين ولدوا = السكان(ј   و يقيمون )المنطقة  ايі ) ) 

Pі  سكان المنطقة =і ) ) 
 

 النتائج و المناقشة 
( أن أك ر المناطق ج با  للمهاجرين من حي  العدد المطلق هي بالترتيب 5يتتح من الجدو  )

هر د المنراطق الريا   و مكرة المكرمرة  و المنطقرة الشررقية و بلغر  معردال  الهجررة الوااردة اري 
قإ و اتساقا  مع  لك اان ه د المناطق هي ا  عل  التوالي. %59291  و %321  و 56239%

طردا  للمواطنين حي  تميز  بأقرإ معردال  هجررة مغرادرة. أمرا بالنسربة لمعرد  الهجررة الصرااية و 
ن منطقرة ال س يم إ الترأ ير الحقيقري للهجررة علر  معرد  النمرو السركاني اري المنراطق المختلفرة ارا

و  %50291و بمعردال  بلغر   الريا  و المنطقة الشرقية تأتيان اي المرتبتين ا ول  و ال انية
عل  التوالي بينما ترأتي منطقرة مكرة المكرمرة اري المرتبرة الخامسرة برين منراطق المملكرة  9219%

ن مرن اران أقرإ المنراطق جر با  للمهراجري و اي الجانرب اآخرر .%5295بمعد  قدرد  ال ال ة عشر
و بلغر  معردال  الهجررة الوااردة اري  الباحة, و جرازان  و حانرإ هي بالترتيب حي  العدد المطلق
أيتررررا  تميررررز  هرررر د المنرررراطق  علرررر  الترررروالي. %1239  و %211.  و %1296هرررر د المنرررراطق 

 %5923اي حانإ  و  %.02.اي الباحة  و  %9629بمعدال  هجرة مغادرة مرتفعة جدا  بلغ  
بالنسبة لمعدال  الهجرة الصااية اان ه د المنراطق تميرز  برأعل  معردال  هجررة اي جازان. أما 
و من  و بالتالي تعتبر أك ر المناطق التي أ ر  الهجرة سلبا  عل   نموها السكاني. صااية سالبة

( ارتفرررا  5السرررما  الهامرررة للهجررررة الداخليرررة بالمملكرررة العربيرررة السرررعودية التررري يعكسرررها الجررردو  )
أعلر   بلر مكرة المكرمرة و اري  %5925جرة الكلية اي كإ المناطق حي  كان أدناهرا معدال  اله

  اي الحدود الشمالية. %11236 معد 
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هرر د النترران  تعتررد ارررو  نظريررة الطرررد والجرر ب لتفسررير ظرراهرة الهجرررة و تتفررق مررع ك يررر مررن 
ة اري اتخرا  قررار نتان  بحو  الهجرة التطبيقيرة التري اظهرر  أهميرة العوامرإ و الردوااع االقتصرادي

تجسررريدا  و اسرررتجابة لعررردم التررروازن اررري مسرررتويا  التنميرررة و توزيرررع المررروارد الهجررررة و الررر س يعتبرررر 
 ;Harris and Todaro, 1970; Wood, 1981الطبيعيرة و الماليرة برين المنراطق المختلفرة) 

Guest, 1989 ). بهرا  و اي ه ا االطرار اران منراطق الريرا  و الشررقية و مكرة المكرمرة توجرد
ااتإ ار  العمإ و االست مار حي  توجد بمنطقة الريا  عاصرمة المملكرة و بهرا الروزارا  و 

أمرا منطقرة مكرة المكرمرة رنآسة معظم الدوانر الحكومية و بها منراطق صرناعية و تجاريرة هامرة. 
ة ابها بي  هللا الحرام ال س يعتبر سببا  لج ب ك ير مرن السركان اليهرا لريس اقر  مرن داخرإ المملكر

و انما أيتا  من خارجها  اتااة لوجود مدينة جدة المينات الرنيسي للمملكرة و التري تعتبرر مركرزا  
تجاريرا  هامررا  علرر  مسررتوى منطقررة الخلرري  و الشرررئ ا وسرر . أمررا بالنسرربة للمنطقررة الشرررقية اتوجررد 

و مرررن التررري تسرررتوعب أعررردادا  كبيررررة مرررن القررروة العاملرررة مرررن داخرررإ المملكرررة بهرررا صرررناعة البتررررو  
خارجها. و قد أشار  خطة التنمية الوطنية الخامسة اي المملكة العربية السعودية ال  أن هنالك 

مرن مجمرو  الررخ  الممنوحرة للمصرانع  %.3عدم توازن اي التنمية بين مناطق المملكرة و أن 
هررر ا و انعكرررس  و المرسسرررا  التجاريرررة قرررد احتكرتهرررا منررراطق الوسرررط   و الشررررقية  و الغربيرررة.

بين مناطق المملكرة المختلفرة اري النمرو االقتصرادس و التنميرة بشركإ عرام علر  ك يرر مرن  باينالت
بررين السرركان داخررإ قرروة العمررإ  البطالررة المرشرررا  االجتماعيررة و االقتصررادية  ابينمررا بلغرر  نسرربة

  و %521.  و %56اررررررري منطقتررررررري الريرررررررا  و الشررررررررقية نجررررررردها بلغررررررر   %59  و 5021%
هرر: 51.9ان  و حانإ عل  التوالي )وزارة الشنون البلدية و القروية , اي الباحة  و جاز  129%.

هر:و(. ك لك بلغر  نسربة السركان 51.9هر:هر؛ 51.9هر: د؛ 51.9هر:ج؛ 51.9هر:ب؛ 51.9؛ أ
                 اي منطقة  %16ارج قوة العمإ خ



 مكان الميالداالدارية حسب  المملكة مناطقالداخلية للسعوديين بين الهجرة  جدو )  (.
صااي  المهاجرين المغادرين المهاجرين الواادين السكان المنطقة

 الهجرة
الهجرة 
 النسبة العدد النسبة العدد الكلية

 9.19. 50291 626 53906. 56239 1659.1 9909153 الريا 

 59231 9219 .12 559903 59291 .90366 19059.. الشرقية

 .3.6. 9299 50.3 1.139 .5929 30196 199305 تبوك

 92.1. 12.5 5521 96919 56291 19160 .953.5 نجران

 59250 .529 9.9 906059 3210 991111 9399.95 مكة المكرمة

 53291 29.- 5525 90169 92.1 990.. .9660. الجوت

 ..532 129- 5.20 590659 ..92 99961 5091996 المدينة المنورة

 12.1. 921- 5629 .990.. 9231 .55501 .593301 عسير

 11236 .32- 925. 199.5 59296 .9990 55661. الحدود الشمالية

 9206. 5925- 026. 9..513 9219 19910 .99959 القصيم

 6251. 5129- .02. 99610 1239 6001. 199135 حانإ

 5296. 5621- 5923 530005 211. 1660. 5001961 جازان

511.91 1296 1159. 1.91.3 الباحة
9 

9629 -9520 1.211 



ارري  %9325, و %9929, و %.9.2ارري المنطقررة الشرررقية, بينمررا بلغرر   %6129الريررا   و 
هر د  .%6929مقارنة بالمتوس  العام اري المملكرة البرال   حانإ, و جازان, و الباحة عل  التوالي

عنري ارتفررا  نسرربة   منرراطق ا خيرررة تالنسربة العاليررة لنسربة السرركان خررارج القروة العاملررة ارري الر ال
انحسرار  تدني معدال  التواير و تآلة ار  تحسين مستوس المعيشة و االعالة ايها و بالتالي

المنراطق  برين و من المرشرا  الهامة عل  الفررئ  .اي الجهود التنموية القطا  الخا مساهمة 
ن ) جرازان, و الجازبة للسكان ) الريا , و الشرقية, و مكة المكرمة( و المناطق الطراردة للسركا

مر  السركن حير  بلغر  نسربة ا سرر اري نالتبراين   اري مسرتوى معيشرة السركان حانإ, و الباحة(
اررري منطقرررة مكرررة  %9129اررري المنطقرررة الشررررقية  و  %121.التررري تسررركن اررري مسررراكن شرررعبية 

ارررري حانررررإ  و الباحررررة  و جررررازان علرررري  %.992و  %13  و %1129المكرمررررة  بينمررررا بلغرررر  
هرر: د؛ 51.9هر: ج؛ 51.9هر: ب؛ 51.9هر: أ؛ 51.9ون البلدية و القروية, التوالي) وزارة الشن

هر: و(. ك لك هنالك تباين بين المناطق الجا بة و المناطق الطاردة و لكن 51.9هر: هر؛ 51.9
حررردة اررري نسررربة ا سرررر التررري تحصرررإ علررر  الطاقرررة الكهربانيرررة و الميررراد مرررن شررربكتي بصرررورة أقرررإ 

 الكهربات و المياد العامتين.
أما بالنسبة لخدما  التعليم العام )ابتداني, و متوسر , و  رانوس( و الصرحة المقدمرة مرن الدولرة  

يعكرس  لرك  وتح أنها أاتإ من حي  الوارة اري المنراطق الطراردة كمرااان المرشرا  الكمية ت
و الرر س يوتررح أن معررد  عرردد الطالبفالمعلررم ارري المنرراطق الطرراردة أقررإ مررن  (.الجرردو  رقررم )

 ك لك باست نات منطقة جازان اان مرشر  .الجا بة اي جميع مراحإ التعليم العام المناطق
  

 (. بع  مرشرا  خدما  التعليم و الصحة اي بع  مناطق المملكة.جدو  )
 

 المنطقة
  التعليم

 الصحة
 (طبيبف نسمة)

 االبتداني
 )تلمي فمعلم(

 المتوس 
 )تلمي فمعلم(

 ال انوس 
 )تلمي فمعلم(

 انا   كور انا   كور انا   كور
 5100 5.29 .512 55 5926 5023 5921 المملكة
 5100 59 59 .5 56 59 56 الشرقية

 5100 .5 51 55 51 .5 51 مكة المكرمة
  5929 5925 329 .32 921 926 الباحة
 5900 .5 .5 50 50 3 55 حانإ
 5300 56 59 59 55 55 .5 جا ان
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 ا اراد لكإ طبيب أاتإ ) أقإ( اي المناطق الطاردة.  الخدما  الصحية المتم إ اي عدد
  ه د المرشرا  يجب أن تعامإ بح ر و أن ال تعتبر مرشرا   اتلية الخدما  االجتماعية اي

المنررراطق الطررراردة بقررردر مرررا هررري مرشررررا  لتزايرررد الترررغ  علررر  الخررردما  و المراارررق العامرررة اررري 
لمناطق ا خرى. ك لك اان ه د المرشرا  الكميرة المناطق الجا بة من جرات الهجرة الواادة من ا

 ال تعني بالترورة جودة الخدما  كما أن البيانا  المتاحة ال تعكس مساهمة القطا  الخا .
( يوتح حجم و اتجاها  التحركا  السكانية بين مناطق المملكرة العربيرة 9الجدو  رقم )

و مكران اقرامتهم الحرالي عرن لرن اختبل  العدد الكلري للر ي حي  السعودية االدراية المختلفة
 مررن مجمررو  سرركان المملكررة الكلرري. %5521نسررمة يم لررون  5299.2939مكرران مرريالدهم 

هنالررك تركررز واتررح ارري اتجرراد الهجرررة المغررادرة مررن جميررع المنرراطق نحررو منطقررة الريررا   
من مجمو  مواطني المملكة العربية السرعودية  %529.ابينما يم إ سكان منطقة الريا  

و ترأتي  .( الهجرة المغادرة من المنراطق ا خررى %.9 ل  ) حواليمقصد  كان أنها  نجد
و ال ال رررة كمنررراطق مقصرررد للهجررررة المغرررادرة منطقتررري مكرررة المكرمرررة و  اررري المرتبرررة ال انيرررة

مررررن مجمررررو   %5921و  %525.المنطقررررة الشرررررقية حيرررر  بلغرررر  نسرررربة الواارررردين اليهمررررا 
. هرر د النتيجررة تتماشرر  مررع وتررع الريررا  واليمررن المنرراطق ا خرررى علرر  الترر المهرراجرين

كمنطقة تم إ أكبر مركز ج ب سركاني حير  توجرد بهرا العاصرمة و أهرم و أكبرر المنراطق 
 و كرر لك تتفررق مررع و تعتررد قررانون راانسررتين و المراكررز التجاريررة و الصررناعية و الخدميررة

(Ravenstein  ) الررري يتجررره المهررراجرون لمسرررااا  طويلرررة ) للهجررررة و الررر س يرررن  علررر
مراكرررز التجرررارة و الصرررناعة الكبررررى  بمعنررر  أن المهررراجرين مسرررااا  طويلرررة ال يمكرررن أن 
يتجهوا ال  مراكرز عمرانيرة صرغيرة و انمرا ير هبون الر  مراكرز كبيررة و معروارة تترواار بهرا 

( نجد أن 9ك لك بالنظر ال  الجدو  رقم ) .(991-999: 009.الخريو ) (ار  العمإ
( للهجرررة  Ravensteinراانسررتين ) قررانون آخررر مررن قرروانين نترران  هرر ا البحرر  تتسررق مررع

ال تهاجر اال مسااا  قصيرة. و اري هر د  الغالبية العظم  من المهاجرين) أن ين  عل 
المالحظررة مررا يشررير الرر  وجررود عالقررة عكسررية بررين حجررم الهجرررة مررن جهررة و المسررااة مررن 

الكبيرر اري نسربة  . و يتترح  لرك مرن التبراين(991-999: 009.الخريرو ) (جهة أخررى 
  و %19المهررراجرين الوااررردين الررري منطقرررة الريرررا  مرررن المنررراطق ا خررررى ابينمرررا بلغررر  

مررن المهرراجرين المغررادرين مررن منطقررة القصرريم و المنطقررة الشرررقية علرر  الترروالي  و  10%
مرررررن  %5929, و %5121 هررررري أقررررررب المنررررراطق لمنطقرررررة الريرررررا   نجررررردها بلغررررر  اقررررر 

و الجرروت علرر  الترروالي و همررا مررن أبعررد المنرراطق عررن  المغررادرين مررن مررن منطقترري تبرروك
 منطقة الريا . 



 (. مناطق مقصد الهجرة المغادرة  من مناطق المملكة العربية السعودية االدارية المختلفة )بالنسبة المنوية( 9جدو  ) 
منطقة 
 ا صإ

 منطقة المقصد  
مكة  الريا 

 المكرمة
 حانإ القصيم عسير الشرقية جازان

 
ينة المد

 المنورة
الحدود  الباحة

 الشمالية
 المجمو  الجوت نجران تبوك

 المجمو  529 529 21. 29. 525 929 29. 626 5020 9029 529 9121 - الريا 
 %500 026 29. 629 025 .12 5923 .02 526 5525 5.29 920 - 1920 مكة المكرمة

 %500 029 126 925 525 0 .52 025 026 923 .532 - 9021 621. جازان
 %500 526 121 20. 121 20. 929 926 123 929 - 525 5.23 1023 الشرقية
 %500 0 920 620 021 520 529 .02 .02 - 5329 921 921. 9625 عسير
 %500 029 025 529 529 .02 525 29. - 529 126. 025 629 1920 القصيم
 %500 021 021 129 125 0 129 - 5921 021 325. 0 121 9529 حانإ
 %500 521 021 5.21 021 026 - 26. 129 023 121 029 1121 123. المنورة المدينة
 %500 025 023 26. 025 - 521 029 023 925 921 025 1529 629. الباحة
 %500 5.21 0 920 - 0 029 121 623 .52 .992 0 521 9526 الشمالية الحدود
 %500 .92 923 - .92 .02 5920 921 120 5129 529 529 029. 5121 تبوك
 %500 529 - 126 529 021 0 20. 026 5321 129. 21. 5126 920. نجران
 %500 - 029 .562 1921 029 0 920 529 0 .512 0 521 5929 الجوت

 %500 521 .52 523 029 023 129 521 125 .12 5625 529 9029 323. خارج المملكة
              500% 
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 (. مناطق مقصد الهجرة المغادرة  من مناطق المملكة العربية السعودية االدارية المختلفة )بالنسبة المنوية( 9 تابع جدو  )
منطقة 
 ا صإ 

 منطقة المقصد 
المدينة 
 المنورة

 المجمو  الجوت نجران تبوك الحدود الشمالية الباحة

 %500 529 529 21. 29. 525 929 الريا 
 %500 026 29. 629 025 .12 5923 مكة المكرمة
 %500 029 126 925 525 0 .52 جازان
 %500 526 121 20. 121 20. 929 الشرقية
 %500 0 920 620 021 520 529 عسير
 %500 029 025 529 529 .02 525 القصيم
 %500 021 021 129 125 0 129 حانإ

 %500 521 021 5.21 021 026 - المدينة المنورة
 %500 025 023 26. 0.5 - 521 الباحة

 %500 5.21 0 920 - 0 029 الحدود الشمالية
 %500 .92 923 - .92 .02 5920 تبوك
 %500 529 - 126 529 021 0 نجران
 %500 - 029 .562 1921 029 0 الجوت

 %500 521 .52 523 029 023 129 خارج المملكة
 



مررررن  %1921د الشررررمالية بلغرررر  كرررر لك نجررررد أن الهجرررررة المغررررادرة مررررن الجرررروت الرررري الحرررردو     
 المهاجرين من منطقة الجوت و  لك ربما لقربهما من بع .

 
 

 المراجع
 المراجع باللغة العربية

 .بيرو : دار النهتة العربية للطباعة والنشر .(. جغرااية السكان5396أبو عيانة  اتحي محمد)
 

لعربي السورس. دمشق: مطبعة (. الهجرة من الريو  ل  المدن اي القطر ا5390الجرجور  توايق )
 وزارة ال قااة و اإلرشاد القومي.

 
اي  ". نشأة المدن ونموها ومشكالتها اي المملكة العربية السعودية"  .(5396الحماد  عبد هللا محمد )

 صدار المعهد العربي إلنمات المدن  الهجرة من الريو  ل  المدن اي الوطن العربي: 
 سعود. ا  الريا : مطابع جامعة الملكأسبابها  مشكالتها  مستقبله

 
(. مقدمة اي علم السكان: الجزت ال اني: الهجرة. جدة: 5390الخريج   عبد هللا و الجوهرس   محمد )

 دار الشروئ للتوزيع.
 

(. التحتررر ارري المملكررة العربيررة السررعودية: دراسررة ارري تعريررو  5339الخريررو  رشررود محمررد ) 
  نموهرررا السررركاني. جامعرررة الملرررك سرررعود  كليرررة المررردن و توزيعهرررا الحجمررري و معررردال

 اآداب   مركز البحو .
 
(. " التوزيررررع الجغراارررري لسرررركان المملكررررة العربيررررة السررررعودية و 5159الخريررررو  رشررررود محمررررد ) 

 .55.هر " رسانإ جغرااية  رقم 5159 – 5931معدال  نموهم خال  الفترة 
 

  ساليب و التطبيقا . الريا .(. السكان: المفاهيم و ا 009.الخريو  رشود محمد )

دوااع ونتان  نزوح بع  ا سر الريفية  ل  مدينة الريا "  مجلة " .(5336السكران  محمد سليمان )
 .963-911(: 9.ا زهر للبحو  الزراعية )
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هر(. السما  الديمغرااية للمجتمع السعودس: الهجرة الخارجية و  5151السريان    محمد محمود )
 الجزت ال ال (. الريا : مركز أبحا  مكااحة الجريمة.الداخلية ) 

 
(. سكان المملكة العربية السعودية. جدة: الدار السعودية للنشر و 5339المطرى   السيد خالد )

 التوزيع.
 

 الشلقاا    مصطف  ) بدون تاري.(. طرئ التحليإ الديموجراا . مطبوعا  جامعة الكوي .
 

(. الهجرة الحترية : دراسة اي تكيو المهاجرين الي مدينة 5331ادر )العمودس  نور محمد أبوبكر باق
 جدة. بيرو : دار المنتخب العربي للدراسا  والنشر و التوزيع.

 
(. "الهجرة الريفية ال  المدن داخإ منطقة جازان دوااعها و .00.العريشي  علي بن محمد شيبان )

عل  مدينة صامطة". بح  قدم للندوة  آ ارها عل  الواقع الريفي الحترس: دراسة تطبيقية
 الجغرااية السابعة و التي عقد  بجامعة االمام محمد بن سعود.

 
الهجرة من الريو  ل  المدن: دراسة ميدانية اجتماعية عن الهجرة من  .(.533القصير عبد القادر )

 .بيرو : دار النهتة العربية للطباعة و النشر .الريو  ل  المدن اي المغرب
 
(. اتجاهرا  التحتررر ارري الرروطن العربري  الكويرر : مرسسررة دار الكتررب 5393طرب   سررحائ يعقرروب )الق

 .للنشر والتوزيع
 

هررر(. الهجرررة و النمررو السرركاني بمدينررة الريررا . الريررا :  ..51الريررا  ) مدينررة الهينررة العليررا لتطرروير
 الهينة العليا لتطوير الريا 

 
موراولوج  لدراسة المجتمع الريفي. القاهرة: دار ال قااة و (. المدخإ ال5390سعد  عبد الحميد محمود )

 النشر.
 

 دراسا  اي المجتمع السعودس  اإلسكندرية: مرسسة شباب الجامعة. .(5391شتا  السيد علي )
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(. اإلنسررران و البينرررة اررري المجتمعرررا  البدانيرررة و الناميرررة و المتطرررورة. بيررررو : 5339عطررروى  عبرررد هللا )
 باعة و النشر.مرسسة عز الدين للط

  
اآ ار االجتماعية للتنمية الريفية اي المملكة العربية السعودية:  .(5339عيس   محمد هاني أحمد )

 جامعة الملك سعود  كلية اآداب  مركز البحو .
 

(. الخصان  السكانية اي المملكة العربية السعودية )من واقع 5333مصلحة اإلحصاتا  العامة)
 .الريا : مصلحة اإلحصاتا  العامة .(5333ااي نتان  البح  الديمغر 
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م أن هنالرك تباينرا  كبيررا  5333الدراسة التي أجرتها مصلحة اإلحصاتا  العامة اري عرام  نتان  أظهر و اي ه ا اإلطار 
اي الشررقية و  %.926.اي الريا  و  %99299 بين مناطق المملكة المختلفة اي معدال  الهجرة الصااية حي  بلغ 

ارري حانررإ وبالتررالي تعتبررر ال ال ررة  %5 –ارري جررازان و  %.32 –ارري الباحررة و  %0291. –اري مكررة المكرمررة و  .126.
منرراطق ا ولرر  أك ررر المنرراطق جرر با  للسرركان  ارري حررين تعتبررر ال ال ررة منرراطق ا خيرررة أك ررر المنرراطق اقرردانا  للسرركان بسرربب 

 غادرة منها  ل  المناطق ا خرى.الهجرة الم
 

 

     

 
  


